
 

 

21 de agosto de 2006 

Com a palavra 
 
SIPE 2000 
O SIPE 2000 (Sistema de Registro de Estabelecimentos e Produtos) passou a ser 
gerenciado exclusivamente pela CPAA/DFIP (Coordenação de Produtos para 
Alimentação Animal), em Brasília. O SINDIRAÇÕES continuará a realizar o 
atendimento aos associados e enviará as solicitações ao CPAA a fim de agilizar o 
processo. As questões levantadas e respectivas respostas serão encaminhadas 
todas as terças e quintas-feiras em comunicação direta entre as organizações. Na 
área restrita do site www.sindiracoes.org.br, é possível fazer o download do 
Manual do Usuário do SIPE 2000. Para mais informações, entre em contato com 
Silvana, pelo e-mail silvana@sindiracoes.org.br, ou pelo telefone (11) 3541-1212. 
 
Na última hora 
 
Legislação 
Terminou, no dia 18 de agosto, a audiência pública do MAPA para a revisão de 
três normas que regem a indústria de alimentação animal: IN SARC nº 01, de 13 
de fevereiro de 2003 (BPF); IN SARC nº 03, de 02 de agosto de 2004 
(Importação); e minuta para regulamentação de rações com medicamentos. Para 
todos os itens, o SINDIRAÇÕES enviou propostas, as quais foram defendidas por 
sua Diretoria e equipe técnica, além de coordenadores e membros ativos dos 
grupos correspondentes, e diretores setoriais envolvidos. 
 
Resíduos em foco 
No dia 15 de agosto, o Sindirações esteve presente na primeira reunião da 
CCRC/SDA/MAPA, a Coordenação de Controle de Resíduos e Contaminantes, da 
Secretaria de Defesa e Agropecuária, do Ministério da Agricultura, para discutir 
temas como: adequação do PNCR (Plano Nacional de Controle de Resíduos) aos 
requisitos da União Européia; investigação nos casos de detecção de violação de 
LMR (Limite Máximo de Resíduo); e legislação de resíduos existentes. 
 
Créditos e cobranças 
O GCNA (Grupo de Crédito na Alimentação Animal) do SINDIRAÇÕES promove 
freqüentes reuniões com as empresas associadas, realizando até palestras 
orientativas. Os principais objetivos são discutir e trocar experiências relacionadas 
à área de crédito das indústrias de alimentação animal, bem como desfrutar 
melhor a parceria existente entre a SERASA e o Comitê no que se refere aos 



 

 

índices do setor e de inadimplência. No dia 25 de agosto, representantes do 
CCobra, o Comitê de Crédito do SINDAN (Sindicato Nacional da Indústria de 
Produtos para Saúde Animal), também participarão do encontro. 
 
Em destaque 
 
2º Round Table da Soja Responsável 
De 31 de agosto a 2 de setembro, ocorre, em Assunção, no Paraguai, esta 
importante reunião mundial sobre a sustentabilidade ambiental, social e 
econômica da soja. Espera-se mais de 200 participantes, entre ONGs, 
pesquisadores, agentes econômicos do agronegócio e autoridades 
governamentais. Um dos principais temas a ser desenvolvido na reunião será o 
estabelecimento de princípios e critérios de sustentabilidade para a soja, 
baseados nos seguintes aspectos definidos em workshop realizado em São Paulo: 
Impactos ambientais: transformação do habitat e perda de biodiversidade 
(desflorestamento); degradação e erosão do solo; poluição e efeitos dos 
agroquímicos na saúde ambiental e humana; mudanças hidrológicas (qualidade e 
quantidade); e infra-estrutura. 
Impactos sociais: não cumprimento de direitos dos trabalhadores e padrões da 
OIT (Organização Internacional do Trabalho); perda dos meios de subsistência 
dos pequenos agricultores; migração (rural a urbano e rural a florestas); e conflitos 
pela terra (aquisição ilegal, violação dos direitos de uso, direitos dos indígenas à 
terra). 
Outras informações podem ser obtidas no site www.responsiblesoy.org. 
 
Prêmio ASBRAM de Pesquisa 
Conduzida por Henrique J. Fernandes, da Universidade de Federal de Viçosa, a 
pesquisa sobre a exigência de macrominerais em bovinos de três grupos 
genéticos em confinamento foi a vencedora do Prêmio ASBRAM de Pesquisa. 
Fernandes recebeu, das mãos de Marcos Sampaio Baruselli, diretor da ASBRAM 
e membro da comissão julgadora, um notebook. A premiação ocorreu durante a 
43° Reunião Anual da SBZ (Sociedade Brasileira de Zootecnia), em João Pessoa, 
PB. Criado a partir de um ideal comum entre a ASBRAM e a SBZ, o Prêmio tem 
como principal objetivo incentivar a elaboração de trabalhos relacionados à 
nutrição mineral de ruminantes. 
 
Institucional 
 
Novo associado 



 

 

A empresa Syngenta Seeds Ltda., situada em São Paulo, SP, acaba de se 
associar ao SINDIRAÇÕES. Bem-vinda! 
 
Acontece 
 
Curso de ISO 17025 
Voltado a profissionais do setor de alimentação animal. 
Quando: nos dias 24 de agosto e 5 de outubro 
Onde: na sede do SINDIRAÇÕES 
Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 
 
I Simpósio Catarinense de Nutrição Animal 
Quando: 29 e 30 agosto 
Onde: Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR Chapecó – Av. 
Nereu Ramos, 31-E, Centro, Chapecó, SC 
Informações: www.oeste.udesc.br 
 
Simpósio Goiano sobre Manejo e Nutrição de Bovinos 
O SINDIRAÇÕES apóia o evento e a ASBRAM realiza sua co-promoção. Os 
presidentes de ambas as entidades ministrarão palestras: Mario Sergio Cutait 
falará sobre "Programa de qualidade e segurança de alimentos para bovinos e 
seus insumos"; Sérgio Carlo Franco Morgulis, presidente da ASBRAM e diretor de 
suplementos minerais do SINDIRAÇÕES, discursará a respeito de "Identificação, 
qualidade e uso de suplementos minerais". 
Quando: 21 e 22 de setembro 
Onde: Auditório Augusto França da SGPA (Sociedade Goiana de Pecuária e 
Agricultura) – Rua 250, s/nº, bairro Nova Vila, Goiânia, GO 
Informações: (11) 3541-1212 ou www.alimentacaoanimal.org.br 
 
SEMINÁRIO FOOD-DESIGN – TENDÊNCIAS EM HACCP 
Quando: 28 de setembro 
Onde: Crowne Plaza Hotel – Rua Frei Caneca, 1.360, São Paulo, SP 
Informações: www.fooddesign.com.br 
 
Fórum SINDIRAÇÕES COAQUA 2006 – Cultivando Aqüicultores e 
Consumidores 
Promovido pelo Comitê de Organismos Aquáticos do SINDIRAÇÕES, o evento 
reunirá empresários do setor produtivo, de processamento e distribuição, técnicos 
em aqüicultura e fornecedores de insumos e rações. Degustação e concurso 



 

 

gastronômico de pratos preparados com peixes e camarões produzidos em 
cativeiro também serão atrações. 
Quando: 25 de outubro 
Onde: Novotel Center Norte, São Paulo, SP 
Informações: (11) 3541-1212, comunicacao@sindiracoes.org.br, 
www.sindiracoes.org.br 
 


